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Omsorgsnämnden  2014-10-15 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Paragrafen, kommunhuset, Storuman 2014-10-15, kl 09.00—14.00 

  

Beslutande Patrik Persson (C)   

 Håkan Rombe partilös fd (Fp) 

 Allan Forsberg (KD) ordförande 

 Christin Vallin (S) 

 Bengt Dalemalm (S) 

 Lena Drangel (S) 

  

 

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 May-Louise Nilsson socialchef 

 Annika Mörtsell ifo-chef 

 Jessica Boström ekonom  

 Alexander Jonsson utredare § 133 

 Ann-Charlotte Reisek MAS § 140 

 Bo Grubbström HSO § 141 

 Mona Åström HSO § 141 

 

 

 

     

Utses att justera Christin Vallin 

 

Justeringens plats och tid Storuman 2014-10-22 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   133 -- 148 

 Ulla Olofsson 

                      

                    Ordförande ………………………………………………….      

 Allan Forsberg    

 

                    Justerande  …………………………………………………. 

 Christin Vallin 

 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2014-10-15  

   

Datum för anslags uppsättande 2014-10-22 Datum för anslags nedtagande 2014-11-13 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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Omsorgsnämnden 2014-10-15 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 133  ON/2014:1 - 700 

 

Information om Folkhälsopolitiskt program 

 

Utredare Alexander Jonsson informerar om folkhälsopolitiska pro-

grammet som utarbetats för Storumans kommun. 

 

Folkhälsoarbetet i Storumans kommun ska baseras på de nationella 

och regionala folkhälsomålen. Fem speciellt prioriterade områden för 

folkhälsoarbetet i Storumans kommun är: 

 

 Barns och ungas uppväxtvillkor 

 Förutsättningar för fysisk aktivitet och bra matvanor 

 Förutsättningar för psykisk hälsa 

 Hälsosamt åldrande 

 Delaktighet och inflytande 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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Omsorgsnämnden 2014-10-15 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 134  ON/2014:18 - 700 

 

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ordförande Allan Forsberg har genomgång av omsorgsnämndens pro-

tokoll 2014-09-24. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången, och lägger protokol-

let till handlingarna. 
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Omsorgsnämnden 2014-10-15 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 135  ON/2014:1 - 700 

 

Socialchefen informerar 

 

Socialchef May-Louise Nilsson informerar om följande: 

  

 Läkemedelsgenomgångar 2015. Samtliga kommuner utom Lyck-

sele deltar med medfinansiering. Läkemedelsgenomgångar är en 

parameter för vilken det utbetalas prestationsersättning från staten. 

 

 Beläggning i kommunens särskilda boenden 10 oktober 2014. 

 

 Arkivarie Eva-Lisa Holmström anställd i kommunen i 6 månader. 

 

 Rapportering av ej verkställda beslut från IVO. Till vilka ska det 

rapporteras? 

 

 Registrering i kvalitetssystem av beslutsoförmögna – lagstiftning 

ändras den 1 oktober 2014. 

 

 Konferens 20 oktober 2014 med SKL – fem kommuner (Umeå en) 

på hearing angående EU-medborgare. 

 

 Överenskommelser som pågår och avslutas vid årsskiftet 2014-

2015. Nytt politiskt styre – ny mandatperiod. Förhandlingar inleds. 

Under 2015 fullföljs det som ska fullföljas. 

 

 Preliminärt flyttas under 2015, 12 miljoner kronor från område 

missbruk till område barn och unga, EBP, äldre, rehab, teknik, 

hemtjänst och stärkt brukarmedverkan. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen samt 

 

att revidera riktlinjerna för rapportering av ej verkställda beslut från 

IVO. 
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Omsorgsnämnden 2014-10-15 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 136  ON/2014:21 - 706 

 

Ekonomisk redovisning september 

 

Ekonom Jessica Boström redovisar det ekonomiska läget för om-

sorgsnämndens verksamheter. 

 

Utfallet 2014-09-30 är -2 039 310 kronor. Riktpunkten är 74,99. De 

verksamheter som överskrids är placeringar barn och unga, 

LSS/LASS och hemsjukvård. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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Omsorgsnämnden 2014-10-15 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 137  ON/2014:78 - 706 

 

Taxor och avgifter 2015 

 

Förvaltningen har utarbetat förslag till taxor och avgifter för 2015. 

Avgifterna har förändrats till viss del.  

 

Hemtjänst till barnfamiljer har tagits bort som särskild insats. Ingår i 

stället i den ordinarie hemtjänsttaxan. 

 

Ändring från fyra till tre nivåer avseende avgift för service och om-

vårdnadsinsatser.  

 

Ingen hel eller halvpension mat för personer i ordinärt boende. Fru-

kost tillreds alltid i hemmet. 

 

Inför 2015 sker ingen höjning av avgifterna för mat. 

 

Lunch och/eller middag som distribueras till personer i ordinärt bo-

ende innehåller maten och tillbehör som t.ex. sylt och grädde. Inget 

bröd eller dryck. Inget fika.  

 

Avgift vid frånvaro:  

Vid nivå ett betalar man ingen hemtjänstavgift vid frånvaro hel kalen-

dermånad. 

 

Övriga nivåer betalar man ingen avgift för de frånvarande dagarna. 

 

Avgift för makar eller sammanboende. Den gemensamma nettoin-

komsten läggs samman och delas på två så att båda har lika stor in-

komst även om bara ena parten får hjälp.  Om båda har behov tvätt 

och städ tas endast en avgift ut. 

 

Ingen avgift för larm tas ut i särskilt boende eftersom det är installerat 

i huset. 

 

Ingen avgift tas ut för tillsynssamtal via telefon. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2014-10-14 

Förslag till taxor och avgifter 2015 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 7 (20)  

   

Omsorgsnämnden 2014-10-15 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 137 forts. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta upprättat förslag till taxor och avgifter 2015. 
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Omsorgsnämnden 2014-10-15 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 138  ON/2014:1 - 700 

 

Redovisning av familjerådgivningen 

 

Socialchef May-Louise Nilsson redovisar statistik på antalet familje-

rådgivningsärenden och samtal fram till och med 7 oktober 2014. 

 

Familjerådgivare Solweig Öjebrandt, anställd 20 % i kommunen, har 

arbetat och arbetar med 20 olika relationer och familjer där hon haft 

55 samtal.  

 

Av dessa ärenden handlar de flesta om par som vill ha hjälp att hitta 

lösningar i sin relation för att få livet att fungera tillsammans. Många 

ärenden handlar även om fortsatt föräldrasamarbete efter en separat-

ion. Vårdnad och umgänge eller nya familjebildningar. 

 

De besökandes ålder hos familjerådgivaren har varit: 

 

Under 30 år:         4 stycken 

Mellan 30-50 år:    24 stycken 

Över 50 år:               8 stycken 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 
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Omsorgsnämnden 2014-10-15 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 139  ON/2014:43 - 709 

 

Kvalitetsredovisning - klagomål och synpunkter 

 

Socialchef May-Louise Nilsson redovisar sammanställning av klago-

mål och synpunkter under tiden 2014-03-10—2014-09-30. Tre styck-

en klagomål har inkommit och åtgärdats. 

 

Beredande organs förslag 

Redovisning av klagomål och synpunkter. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen där man konstaterar att alla klagomål är 

åtgärdade. 
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Omsorgsnämnden 2014-10-15 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 140  ON/2014:20 - 730 

 

Uppföljning och utvärdering för hälso- och sjukvården inom de 

särskilda boendena______________________________________ 

 

MAS Ann-Charlotte Reisek redovisar från verksamheten inom kom-

munens hälso- och sjukvård.  

 

Personal 

 Ny fysioterapeut (sjukgymnast) David Lindberg har anställts. 

 Rekrytering av sjukskötersketjänst i Tärnaby pågår. 

 Hemsjukvården är tuff. Långa avstånd och mycket frånvaro för per-

sonalen. Låg personalbemanning. 

 

Verksamhet 

 Färre frakturer i år än ifjol. 

 Trycksår ligger under riksgenomsnittet. 

 Förbättrat arbete med patienter i livets slutskede. 

 Hygienronder på alla boenden i Storuman och Tärnaby har gjorts. 

 Lex Maria-anmälan p g a läkemedelsmiss inskickat i september till 

IVO.  

 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen. 
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Omsorgsnämnden 2014-10-15 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 141  ON/2014:1 - 700 

 

Dialog med HSO 

 

HSO i Storuman har inbjudits för dialog med omsorgsnämnden. Ord-

förande Bo Grubbström och kanslist Mona Åström deltar och deras 

frågor till nämnden besvaras om följande: 

 

 Digitalisering av trygghetslarm. År 2015 byts alla larm ut, 6 måna-

der före detta sker så meddelas de berörda. Den 19 mars 2015 sker 

bytet för 7 användare inom Joesjö, Joeström och Slussfors. 

 Projektet med Telia om trygghetsprodukter inom hemtjänsten. Test 

av vissa produkter skall prövas under 1 månad, för användare som 

tillfrågats och godkänts. 

 Budget för tillgänglighet. Omsorgsnämndens budget för bostadsan-

passningsbidrag är på 450 000 kronor. När det gäller exempelvis 

förlängning av trappräcken så är det Fastighets AB Umluspen som 

är ansvariga för den åtgärden. 

 Lägenhet i markplan för äldre. 

 

Omsorgsnämnden har beaktat de frågor och synpunkter som HSO 

kommit med. 
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Omsorgsnämnden 2014-10-15 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  
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ON § 142  ON/2014:13 - 730 

 

Revidering av kvalitetsledningssystem 

 

Vid den granskning som PwC har genomfört på uppdrag av kommun-

revisorerna ansåg de att omsorgsnämnden arbete med ledningssyste-

met sker på ett ändamålsenligt sätt. Ett antal förbättringsområden har 

dock identifierats. 

 

Omsorgsnämnden bör: 

 

Utveckla tydligare indikatorer på vilken kvalitetsnivå verksamheten 

ska ligga i Storumans kommun för att en god kvalitet i äldreomsorgen 

ska bedömas som uppnådd. 

 

Säkerställa att de processer som behövs för verksamhetens kvalitet ska 

säkras identifieras, beskrivas och fastställas. 

 

Säkerställa att det upprättas ändamålsenliga rutiner för handläggning 

och dokumentation av riskanalysarbetet. 

Ansvar och krav på dokumentation enligt Sol bör förtydligas. 

 

Kvalitetssystemet bör implementeras i hela organisationen så att det i 

framtiden används på avsett sätt av all verksamhetspersonal. 

 

Att utveckla tydligare kvalitetsindikatorer är ett arbete som ska ske på 

den politiska arenan. Något sådant arbete har ännu inte genomförts. 

Det bör göras i början av 2015. 

 

Vid omsorgsnämndens sammanträde 2014-05-15 § 57 beslutade 

nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med de förbättrings-

områden som PwC identifierat samt att arbetet skulle redovisas vid 

sammanträdet i oktober. 

 

Förvaltningen anser att de processer som behövs för verksamhetens 

kvalitet finns beskrivet i ledningssystemet. Endast smärre ändringar 

har gjorts. 

 

Rutin för handläggning och dokumentation av riskanalysarbetet har 

processats fram i samverkan med arbetsmiljöverket. Ansvar och krav 

på dokumentation har godkänts av IVO. 

 

Implementering av ledningssystem är ett ständigt pågående arbete. 

Frågan tas upp vid arbetsplatsträffar. 
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ON § 142 forts. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2014-10-07. 

Förslag till revidering av ledningssystem 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens redovisning av genomförda åtgärder, 

samt 

 

att under första halvan av 2015 utveckla tydligare kvalitetsindikatorer. 
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Omsorgsnämnden 2014-10-15 
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ON § 143  ON/2014:79 - 730 

 

Personalförsörjningsplan för omsorgsnämnden 

 

Vid omsorgsnämndens sammanträde 2014-05-15 § 47 gavs förvalt-

ningen i uppdrag att utarbeta en personalförsörjningsplan där Tärna-

området skulle prioriteras. 

 

En personalförsörjningsplan bör innefatta samtlig kommunal verk-

samhet eftersom det kommer att krävs övergripande politiska beslut 

angående personalförsörjning. 

 

Vad gäller omsorgsförvaltningens kompetensförsörjning så är det vik-

tigt att attrahera och rekrytera nya medarbetare men även jobba för att 

utveckla och behålla de redan anställda. 

Eftersom befolkningsutvecklingen i kommunen visar på att människor 

i yrkesaktiv ålder minskar behöver Storuman ligga i framkant med att 

marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare.  

 

Pensionsavgång sker för de flesta vid 65 års ålder även om avgångs-

skyldigheten är vid 67 år. Det finns ett antal personer som arbetar 

längre än 65 år men likaså personer som avslutar anställningen före 65 

år. Våra beräkningar antar en pensionsavgång vid 65 år. 

 

Antal tillsvidare anställd omvårdnadspersonal uppgår till 286 perso-

ner.  Tillkommer sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och 

socialsekreterare. 

 

Mellan åren 2015-2020 kommer 53 personer att gå i pension. I Tär-

naby handlar det om 16 personer. 14 omvårdnadspersonal och en 

sjuksköterska samt en socialsekreterare. 2015 är det två omvårdnads-

personal som uppnår 65 års ålder. De flesta pensionsavgångar beräk-

nas åren 2018 och 2019. Personalomsättningen i kommunen uppgår 

till totalt 8%. 

 

Det finns inga lösningar som direkt säkrar personalförsörjningen men 

samarbetat med lärcentra är viktigt. Det krävs omvårdnadsutbildning 

på orten för att locka sökande. Utbildningen håller på att anpassas för 

att underlätta för utlandsfödda att få en godkänd utbildning. 

 

Heltider , borttagande av delade turer samt löneutveckling utöver avtal 

kan omsorgsnämnden inte själva råda över. 
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ON § 143 fors. 

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons tjänsteutlåtande 2014-10-14. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att inför nästa mandatperiod påtala för kommunstyrelsen behovet av 

en personalförsörjningsplan. 
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ON § 144  ON/2014:38 - 750 

 

Riktlinjer, information och rutiner gällande familjehemsvården 

 

Under våren 2014 genomförde PwC på uppdrag av kommunrevisorer-

na en granskning av omsorgsnämndens familjehemsverksamhet. Syf-

tet med granskningen var att se om verksamheten i familjehem bedrivs 

på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.  

 

Revisorernas bedömning var att verksamheten i vissa delar drivs på ett 

ändamålsenligt sätt, men att den interna kontrollen inte är tillräcklig. 

Revisorerna uppmanade nämnden att utveckla rutiner för att kartlägga 

familjehemmens utbildnings- och stödbehov samt att utveckla den 

strategiska styrningen genom att anta mål och policy för verksamhet-

en. 

 

Arbetet med att ta fram nya rutiner och målbeskrivning har genom-

förts och presenteras nu för omsorgsnämnden.  

 

De nya riktlinjerna och rutinerna innehåller bland annat: 

 

 målsättning för familjehemsvården  

 rutiner för familjehemsutredning   

 rutiner för anmälan om missförhållanden i familjehem samt  

 plan för hur familjehemmen ska utbildas och handledas  

 

Som underlag till de nya riktlinjerna och rutinerna har Socialstyrelsens 

gällande författningar och handböcker använts. 

 

Beredande organs förslag 

IFO-chef Annika Mörtsells tjänsteutlåtande 2014-10-08 

Förslag till riktlinjer, information och rutiner gällande familjehems-

vården 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att anta de upprättade riktlinjerna och rutinerna för familjehemsvår-

den. 
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ON § 145   

 

Meddelanden 

 

Nedanstående meddelanden omfattas av Offentlighets- och sekretess-

lagen 26 kap 1 §. 

 

Beslut 2014-10-08 från IVO Inspektionen för vård och omsorg, om ej 

verkställt beslut enligt 16 kap. 6 a § socialtjänstlagen (SoL). Ärendet 

gäller bistånd enligt 4 kap 1 § SoL i form av kontaktfamilj. Ärendet 

avslutas då det saknas skäl att ansöka om särskild avgift.  

Dnr 8.8.1-20451/2014-5. 

 

Dom 2014-09-25 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut 

i ärendet bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bo-

stadsanpassningsbidrag m m. Mål nr 906-14. 

 

Dom 2014-10-10 från Förvaltningsrätten i Umeå om överklagat beslut 

i ärendet ang. upphörande av vård enligt lagen (1990:52) med sär-

skilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Mål nr 1515-14. 

 

Dom 2014-04-11 från Lycksele Tingsrätt i vårdnadsärende. Mål nr  

T 599-13. Domen har vunnit laga kraft 2014-05-02. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av meddelandena och lägger dem till 

handlingarna. 
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ON § 146  

  

Sekretessärende 
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ON § 147 

 

Sekretessärende 
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ON § 148    

 

Sekretessärende 

   


